Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (Art. 215 RPC)

INFORME: 2/2017, de 13 de setembre
PETICIÓ: Mesa del Parlament per Acord del dia 25 de juliol de 2017.
ASSUMPTE: Sol·licituds d’empara presentades per la diputada Eva Granados Galiano
el 20 de juliol amb núm de registre 66588(tram. 320-00350/11, 320-00351/11 i 32000352/11)
INFORMACIÓ RECLAMADA:
-Sol·licitud d'una còpia de tota la documentació relativa a una eventual secessió de
Catalunya de la resta d’Espanya (tram. 320-00350/11).
-Sol·licitud d'una còpia del textos legals o esborranys en preparació per part del
Govern relatius a una eventual secessió de Catalunya de la resta d’Espanya (tram
320-00351/11).
-Sol·licitud d'una còpia de la relació de les reunions dels departaments o d’alts
càrrecs de la Generalitat amb empreses del sector públic per a tractar d’una
eventual secessió de Catalunya de la resta d’Espanya (tram 320-00352/11).

I. ANTECEDENTS.
1. El 9 de maig de 2017 la diputada Eva Granados Galiano del GP Socialista (en
endavant, la diputada) en exercici del que estableix l’article 56.2 lletra a) del
Reglament del Parlament de Catalunya ( RPC) i del dret d’accés a la informació (art.
6 RPC) sol·licita al Govern «còpia de tota la documentació relativa a una eventual
secessió de Catalunya de la resta d’Espanya» (amb núm d’entrada a Registre 59206
i núm tram. 320-00350/11), «còpia del textos legals o esborranys en preparació per
part del Govern relatius a una eventual secessió de Catalunya de la resta d’Espanya»
(amb núm d’entrada a Registre 59207 i núm tram 320-00351/11), i «còpia de la
relació de les reunions dels departaments o d’alts càrrecs de la Generalitat amb
empreses del sector públic per a tractar d’una eventual secessió de Catalunya de la
resta d’Espanya» (amb núm. d’entrada a Registre 59208 i núm tram 320-00352/11).
2. El dia 16 de maig de 2017, la Mesa admet a tràmit els escrits de sol·licitud
d’informació al Govern que formula la diputada i el Secretari General del Parlament,
en data 17 de maig de 2017 dona trasllat dels esmentats escrits a la directora
general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d’Afers i
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Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de manera que es va iniciar el
termini de quinze dies hàbils establert a l’article 6.3 del RPC per a lliurar la
informació demanada que, després de ser prorrogat, va acabar el dia 21 de juny de
2017.
3. El dia 19 de juny de 2017 la consellera de la Presidència per considerar que les
tres sol·licituds tenien informacions relacionades amb una única qüestió va
respondre conjuntament a la diputada fent remissió a la resposta facilitada al seu
dia a la sol·licitud d’informació formulada per un altre diputat del mateix grup
parlamentari el Sr Ferran Pedret i Santos amb núm de tramitació 320-00156/11,
resposta que la Mesa va admetre a tràmit el 27 de juny de 2017 i que l’endemà
mateix va traslladar a la diputada sol·licitant.
4. El 28 de juny de 2017 amb núm de Registre 64082 la diputada formula davant la
Mesa del Parlament un escrit en el que manifesta que «la resposta del Govern no
atén a la petició de lliurament de còpia de la documentació que se li requeria» atès
que «El Govern es limita a donar una contesta conjunta a les tres peticions de
documentació remetent a la resposta facilitada a la sol·licitud de petició d’un altre
diputat» i per tant, com a conseqüència de tot l’exposat, a més d’esmentar el marc
jurídic que protegeix el dret d’accés a la informació, sol·licita a la Mesa atès el que
estableix l’article 8.2 del Reglament que requereixi al Govern al lliurament de la
documentació efectivament sol·licitada en les tres peticions amunt dites en el
termini improrrogable de tres dies.
5. La Mesa del Parlament mitjançant acord de 4 de juliol de 2017, accepta la
sol·licitud d’empara formulada per la diputada i d’acord amb el que estableix l’article
8.2 del Reglament requereix al departament de Presidència per tal que lliuri la
documentació sol·licitada en els escrits amb núm tram. 320-00350/11, 32000351/11 i 320-00352/11, llevat d’allò a que es refereix la sol·licitud amb núm. de
tram 320-00352/11, concretament a «la relació de les reunions mantingudes entre
departaments de la Generalitat, a l’interior d’aquests, amb empreses del sector
públic de la Generalitat o entre alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya» per
considerar que aquesta darrera petició no es pot incloure dins l’ àmbit material
protegit pel dret d’accés a la informació establert a l’article 6 del Reglament. La
Mesa acorda donar trasllat del dit acord juntament amb l’informe emès pels Serveis
Jurídics del Parlament en data 3 de juliol de 2017, que per a donar compliment a
l’article 8.2 del Reglament, considera fonamentades les sol·licituds formulades en
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els termes manifestats per la diputada, llevat la sol·licitud de la documentació
referida a la “relació de reunions” corresponent a l’escrit 320-00352/11.
6. En resposta al dit requeriment la consellera de la Presidència presenta en data 12
de juliol de 2017 un escrit a Mesa del Parlament (Reg. 65621) en el que, a la vista
dels antecedents i per a donar compliment al requeriment que li ha estat fet,
manifesta que amb relació a l’escrit 320-00350/11, la resposta donada a la diputada
és conseqüència de la pròpia formulació de la petició que és imprecisa al demanar
un conjunt d’informacions als quals es fa esment de forma general, amb relació a
l’escrit 320-00351/11 manifesta que cal remetre’s a la presentació i als treballs
previs d’elaboració en seu parlamentària de la iniciativa legislativa del Referèndum
d’Autodeterminació, excloent els esborranys dins l’àmbit material del dret d’accés.
Finalment i amb relació a la còpia de la relació de reunions a que fa referència l’escrit
320-00352/11 manifesta que la petició excedeix del dret d’accés a la informació
pública establert a l’article 6 del Reglament. La Mesa del Parlament el dia 18 de juliol
de 2017 acorda donar trasllat d’aquesta resposta a la diputada.
7. El 20 de juliol de 2017 la diputada, mitjançant escrit dirigit a la Mesa del Parlament
(Reg. 66588) manifesta la seva disconformitat amb relació a la resposta donada per
la consellera de la Presidència per a donar la informació sol·licitada en les peticions
amb núm de tramitació 320-00350/11, i 320-00352/11, i sol·licita que la Mesa es
pronunciï sobre la fonamentació del dret d’accés a la informació i previ informe
emès per l’òrgan de garantia del dret d’accés a la informació pública, adopti en cas
que sigui favorable una resolució definitiva que caldrà comunicar a la consellera de
la Presidència.
8. El 25 de juliol de 2017, la Mesa del Parlament a la vista de la petició d’empara de
la diputada i abans d’adoptar una decisió, acorda atès el que estableix l’article 8.5
del RPC, demanar a l’òrgan de garantia del dret d’accés a la informació pública
l’emissió de l’informe per a determinar si escau atorgar l’empara sol·licitat i en quins
termes, comunicant el dit acord a la diputada el mateix dia.
II OBJECTE DE LA PETICIÓ.
Abans d’entrar a analitzar l’objecte de la petició de la diputada sota la perspectiva
estrictament jurídica per tal que la Mesa pugui adoptar una decisió fonamentada en
dret, cal determinar tal i com es desprèn del sentit literal dels seus escrits de
sol·licitud d’informació quins documents i quines informacions es demanen:
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a) Amb relació a la sol·licitud amb núm. de tramitació 320-00350/11 «Tota
informació relativa a l’eventualitat d’una secessió de Catalunya respecte de la resta
d’Espanya, els seus actes de preparació, la seva execució i les seves possibles
conseqüències en qualsevol àmbit, sia que l’abast de l’encàrrec abasti només
parcialment o tangencial aquesta matèria, sia que el seu abast sigui més ampli, o
que tracti matèries connexes, provingui aquesta informació d’informes, estudis
dictàmens o assessoraments realitzats per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, o per
qualsevol altre organisme fundació, associació o ens de qualsevol mena, inclosos els
realitzats internament per qualsevol Departament».
b) Amb relació a la sol·licitud amb núm de tramitació 320-00351/11 «Textos legals
o esborranys en preparació per part del Govern que tinguin connexió amb una
eventual secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya, així com qualsevol
informe, estudi, estudi preliminar, assessorament, pla de contingència, pla
d’actuació o qualsevol altre document del que disposi el Govern de la Generalitat
relatiu a l’eventualitat d’una secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya».
c) Amb relació a la sol.licitud amb núm de tramitació 320-00352/11 «Relació de les
reunions mantingudes entre Departaments de la Generalitat, a l’interior d’aquests,
amb empreses del sector públic de la Generalitat, o entre alts càrrecs de la
Generalitat de Catalunya, en les quals s’hagi intercanviat informació relativa a
l’eventualitat d’una secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya, la seva
preparació, execució, plans de contingència per a tal eventualitat, les seves
conseqüències en qualsevol àmbit, amb inclusió dels acords assolits en la matèria».
III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. La normativa d’aplicació en aquest cas ve establerta pel Reglament del
Parlament, en especial l’article 6 (dret d’accés a la informació), articles 7 i 211 (Límits
al dret d’accés), 56.2.a (regulació de les sol·licituds d’informació dels diputats), i per
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, (en endavant, Llei 19/2014) en especial ,l’article 21 i següents pel que
fa als límits del dret d’accés.
El procediment de garantia del dret d’accés a la informació s’estableix a l’article 8
del Reglament, el qual determina com a tràmit necessari la consulta a l’òrgan
establert d’acord amb l’article 215.1 del Reglament, l’informe del qual té caràcter
vinculant si es pronuncia a favor del dret d’accés a la informació.
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2. De conformitat amb l’article 7.1 del RPC el dret d’accés a la informació dels
membres del Parlament, en la mesura que forma part del contingut essencial del
“ius in officium” o funció representativa i parlamentària, solament es pot limitar per
«la concurrència d’alguna de les restriccions que estableix la legislació reguladora
del dret d’accés a la informació pública». En aquest sentit, l’article 21 de la Llei
19/2014, reproduït per l’article 211 RPC, estableix que el dret d’accés a la
informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació
de la informació comporta un perjudici per a:
a) La seguretat pública.
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o
disciplinàries.
c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per
l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una
norma amb rang de llei.
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial
efectiva.
e) Els drets dels menors d’edat.
f) La intimitat i els altres drets privats legítims.
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, d’acord amb el mateix article, el dret d’accés a la informació pública
també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així
ho estableix expressament una norma amb rang de llei. En aquest sentit té la
condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el
coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de
llur personalitat en el futur.
Per la seva banda l’article 23 de la Llei 19/2014 estableix que les sol·licituds d’accés
a la informació pública han d’ésser denegades si la informació que es vol obtenir
conté dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia,
l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, i
també les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no
comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que l’afectat hi consenti
expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.
Així doncs, feta una lectura del contingut concret de les sol·licituds que formula la
diputada i posades amb relació als preceptes anteriorment esmentats que
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estableixen les possibles limitacions la concurrència dels quals justificaria una
denegació o restricció del dret d’accés a la informació, que cal fer sempre tenint en
compte el principi de proporcionalitat atès el que estableix l’article 23 de la Llei
19/2014, podem afirmar que cap de les sol·licituds es veu afectada per alguna de les
limitacions a les quals ens hem referit anteriorment, i que no solament afectarien
el contingut material de les mateixes, sinó que n’impedirien l’exercici del dret
d’accés de la diputada sol·licitant.
3. Una vegada exclosa l’existència de qualsevulla limitació legal que pugui justificar
la denegació o restricció del dret d’accés de la diputada, entrem a analitzar cada una
de les sol·licituds per a determinar si aquestes en els termes en que estan
redactades contenen els requisits establerts en la Llei 19/2014 per a poder fer
efectiu el dret d’accés analitzant també, els termes de la resposta donada per la
consellera de la Presidència, en especial la resposta al requeriment de la Mesa del
Parlament presentada el 12 de juliol de 2017.
Amb relació a la petició amb núm. de tramitació 320-00350/11 relativa a la
sol·licitud d'una còpia de tota la documentació relativa a una eventual secessió de
Catalunya de la resta d’Espanya, cal remarcar que de l’anàlisi dels antecedents que
s’han produït en el present cas i en especial, de la lectura de la darrera resposta de
la consellera de la Presidència del dia 12 de juliol de 2017 feta al requeriment de la
Mesa del Parlament a la vista de la petició d’empara de la diputada, així com també
de l’escrit posteriorment formulat per la mateixa el 20 de juliol de 2017 i que dóna
lloc a la petició del present informe hem d’anticipar que, precisament pels termes
en que està redactada la sol·licitud d’informació no es pot donar una resposta
unívoca que pugui determinar el dret d’accés de la diputada en termes generals, per
al qual cosa és necessari fer algunes puntualitzacions.
Es important destacar en aquest punt i de forma preliminar, que per a garantir
l’exercici del dret d’accés a la informació publica de la diputada en els termes
establerts en l’article 6.2 RPC és condició necessària que en la petició es concreti i
s’identifiqui la informació o documentació de la forma més detallada possible, amb
coherència amb el que estableix l’article 28 de la Llei 19/2014.
En primer lloc, la petició inicial de la diputada feta el 9 de maig de 2017 (i que va
reiterant en idèntics termes en el decurs de les seves reclamacions fetes
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posteriorment els dies 28 de juny i 20 de juliol de 2017) està formulada de forma
exhaustiva i termes molt generals i poc concrets de manera que si bé s’entén la idea
i la voluntat de la diputada en termes generals fa que no sigui fàcil identificar de
forma concreta què és exactament el que demana per a fer possible l’eventual
lliurament concret per part del Govern. Així doncs, les expressions «Tota informació
relativa a l’eventualitat d’una secessió de Catalunya» o les referències tant
exhaustives i generals de la informació que es demana quan es refereix tant al seu
abast formal o material, o quan fa referència a l’eventual autor de la mateixa citant
una pluralitat d’opcions «o per qualsevol altre organisme fundació, associació o ens
de qualsevol mena, inclosos els realitzats internament per qualsevol Departament»,
fa difícil determinar que la petició compleix amb els requisits de l’article 28.1 de la
Llei 19/2014. En aquest sentit , la resposta de la consellera de la Presidència feta el
12 de juliol de 2017 continua donant per bona una resposta remesa amb anterioritat
a un altre diputat del mateix grup i reconeix que la formulació de la pregunta pateix
d’una manca d’exhaustivitat circumstància que a criteri de la consellera justificaria
la dita resposta.
Posteriorment, en l’escrit de reclamació de la diputada de data 20 de juliol de 2017
aquesta afirma que la informació sol·licitada, ja es va concretar en els termes
següents: «.../.. aquesta “totalitat” es concretava en el mateix escrit sol·licitant els
actes de preparació, execució i possibles conseqüències, així com les matèries
connexes que provingui aquesta informació d’informes, estudis, dictàmens o
assessorament realitzats no sols per l l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, sinó també
per qualsevol organisme, fundació associació o ens de qualsevol mena, inclosos els
realitzats internament per qualsevol Departament.», per tant la dificultat de la
diputada per a determinar o concretar la informació resulta del tot evident, al nivell
exigit pel departament concernit és evident.
En aquest punt és important recordar que l’apartat 1 de l’article 28 de la Llei
19/2014 estableix clarament, per a tots els casos, que si una sol·licitud d’accés a la
informació pública s’ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics,
l’Administració ho ha de comunicar al sol·licitant i demanar-li que concreti la
informació a la qual vol tenir accés, i en tot cas l’Administració ha de prestar
assessorament i assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la petició, ja que,
com estableix l’article 7 RPC, «El dret d’accés a la informació dels diputats té, en tot
cas, caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu sempre que els drets o béns jurídics
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protegits es puguin salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la informació,
l’anonimització de les dades sensibles o l’adopció d’altres mesures que ho permetin».
Així doncs, és evident que de l’anàlisi de tots els antecedents relacionats amb la
petició d’empara en cap cas, consta que des del departament concernit s’hagi
formulat ni la petició de concreció a la diputada de la informació que necessita
obtenir, ni l’assessorament i l’assistència corresponent a la diputada per part del
departament concernit als efectes d’ajudar-la en la dita tasca de concreció, tal i com
estableix l’apartat 2 de l’article 28 de la llei 19/2014.
Per tant, es palesa la dificultat de denegar el dret d’accés de la diputada per
imprecisió de la petició sense haver constatat dels antecedents que consten a
l’expedient ni la petició de la consellera als efectes d’aclarir quina és la
documentació demanada davant el possible nombre elevat de documentació
existent ni l’assessorament corresponent.
Amb relació a la sol·licitud amb núm de tramitació 320-00351/11 «Textos legals o
esborranys en preparació per part del Govern que tinguin connexió amb una
eventual secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya,» podem afirmar, en el
mateix sentit que en la petició precedent, que en la sol·licitud inicial d’informació i
ens les escrits posteriors hi apareixen termes que ens porten a afirmar que ens
trobem davant d’una manca de concreció de la petició que fa que la dita formulació
incorre en el motiu de l’article 28 de la Llei 19/2014, l’expressió «qualsevol altre
document del que disposi el Govern de la Generalitat relatiu a l’eventualitat d’una
secessió de Catalunya» no ajuda a identificar la documentació que vol obtenir la
diputada sol·licitant. En aquest cas, cal tenir present que de la lectura de la resposta
feta per la consellera el dia 12 de juliol de 2017, a requeriment de la Mesa del
Parlament podem extreure dues conclusions diferents: d’una banda, que la petició
ja ha estat parcialment atesa la resposta feta per la consellera el dia 12 de juliol de
2017 que fa referència a la presentació de la iniciativa legislativa sobre la
convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre, la qual va ser tramitada i finalment
aprovada en el decurs de la sessió plenària del passat 6 de setembre, i d’una altra,
que tot i que al·lega la improcedència del lliurament de les notes o esborranys en
preparació per considerar que concorre en aquets cas el motiu d’inadmissió de
l’article 29.1 lletra a) de la Llei 19/2014, no es podria admetre en aquest termes,
atesa la rellevància i l’interès públic estretament vinculat amb la informació
demanda, la qual cosa fa que no es pugui al·legar la inadmissió de la seva sol·licitud.
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Per tant, salvant el que s’ha dit amb relació a la referida iniciativa legislativa sobre
la convocatòria del referèndum, no es pot donar per acomplerta la petició
d’informació de la diputada ja que no exclou que en la resta de documentació que
es demana sigui la pròpia diputada prèvia petició d’aclariment per part del
departament de la Presidència la que hagi de concretar quina documentació
demana per a poder determinar l’àmbit material del seu dret d’accés, oferint en cas
de que hi hagi dificultats per a identificar-la la prèvia l’assistència i la col·laboració
del dit departament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de la llei
19/2014.
Per tant, llevat de la proposició de llei del Referèndum de l’Autodeterminació, fa
que no sigui possible precisar i concretar la petició i per tant, la formulació de la
sol·licitud de documentació amb núm. de tramitació 320-00351/11 relativa a la
sol·licitud d'una còpia del textos legals o esborranys en preparació per part del
Govern relatius a una eventual secessió de Catalunya de la resta d’Espanya es pot
incloure dins el supòsit de l’article 28.1 de la Llei 19/2014.
Finalment i amb relació a la sol·licitud amb núm. de tramitació 320-00352/11
relativa a les reunions mantingudes entre Departaments de la Generalitat amb
empreses del sector públic de la Generalitat, o entre alts càrrecs, cal afirmar que la
mateixa no es pot incloure dins l’àmbit material del dret d’accés a la informació
publica, ja que de conformitat amb el que estableix l’article 19.1 de la Llei 19/2014
l’esmentat dret es refereix a la documentació que en qualsevol forma o suport hagi
estat elaborada, circumstància que en el present supòsit no es produeix ja que de
la lectura de la resposta de la consellera de la Presidència feta previ requeriment de
la Mesa del Parlament el 12 de juliol de 2017 es desprèn que, no existeix cap tipus
de registre ni llistat de les reunions ni dels acords que eventualment s’haguessin
pogut adoptar. Per tant, constatar que amb relació a la sol·licitud amb núm. de
tramitació 320-00352/11 no ens podem pronunciar a favor de la petició de la
diputada i per tant a favor del seu dret d’accés atès que l’àmbit material de la dita
petició excedeix del dret d’accés a la informació pública establert a l’article 6 del
Reglament tal i com ja va acordar la Mesa del Parlament el dia 4 de juliol de 2017 i
com es constata en l’Informe dels Serveis Jurídics del dia 3 de juliol de 2017.
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CONCLUSIÓ:
Atesos els antecedents de fet i els raonaments continguts en les consideracions
jurídiques precedents, els sotasignats, constituïts en l’òrgan de garantia del dret
d’accés a la informació pública del Parlament de Catalunya regulat a l’article 215 del
Reglament, ens pronunciem en el següent sentit:
a) Amb relació a la sol·licitud d’informació formulada per la diputada amb núm.
de tramitació 320-00350/11, demanar a la conselleria de la Presidència de
conformitat amb el que estableix l’article 28.1 i 2 de la Llei 19/2014, que
prèvia la solitud d’aclariment a la mateixa presti l’assessorament i la
col·laboració que sigui necessària amb l’objectiu de que aquesta pugui
concretar i determinar la documentació que demana amb els termes
d’identificació adequats per a facilitar-li el seu lliurament, i així fer efectiu el
seu dret d’accés a la informació.
b) Amb relació a la sol·licitud d’informació amb núm. de tramitació 32000351/11, tenint en compte en aquest cas, que part de la documentació que
demana ja està en coneixement de la diputada i de la resta de diputats en
tractar-se de la iniciativa legislativa presentada i tramitada en el Ple del
Parlament el passat 6 de setembre de 2017, concretament de la proposició
de llei sobre el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, demanar a
la conselleria de la Presidència de conformitat amb el que estableix l’article
28.1 i 2 de la Llei 19/2014, que prèvia la solitud d’aclariment a la mateixa
presti l’assessorament i la col·laboració que sigui necessària amb l’objectiu
de que aquesta pugui concretar i determinar la documentació que demana
amb els termes d’identificació adequats per a facilitar-li el seu lliurament, i
així fer efectiu el seu dret d’accés a la informació.
c) Amb relació a la sol·licitud amb núm. de tramitació 320-00352/11 no ens
podem pronunciar a favor de la petició de la diputada i per tant a favor del
seu dret d’accés atès que l’àmbit material de la dita petició excedeix del dret
d’accés a la informació pública establert a l’article 6 del Reglament.
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Anna Casas i Gregorio
Martínez Nieto
Dir. Gestió Parlamentària

Pere Sol i Ordis

Blanca

Dir. d’Estudis Parlamentaris

Cap de l’Àrea d’Arxiu

Palau del Parlament a 26 de setembre de 2017
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